
Větrejte 
efektivně
a ušetřete 
za energie

www.cleanandhealth.com



Materiál: ABS
Velikost produktu 95 x 100 x 52 mm
Displej LED displej
Technologie CO2 Infračervená (NDIR)
Jednotka teploty Celcius
Rozsah detekce CO2 400-5000 ppm
Hodnota alarmu CO2 1000 ppm 
Podpora Nastavení prahu alarmu CO2 800ppm-2000ppm

Funkce zapnutí / vypnutí alarmu CO2 
Napájení dobíjecí Li-baterie 2000 mAh včetně USB nabíjecího kabelu

Operační systém LINUX
Vnitřní úložiště EMMC 64 GB
Připojení LAN RJ45 1000M

možnost bezdrátového připojení přes 2,4G + 5,8G  
dvoupásmová WiFi

Další vlastnosti vysoký výkon a energeticky úsporný provoz
aktivní chlazení interním ventilátorem
vzdálená správa systému

Clean and Health s.r.o.
Holešovská 1691
769 01 Holešov

HOTLINE: +420 722 006 755
Zákaznická podpora: info@cleanandhealth.com
Obchod: obchod@cleanandhealth.com

www.cleanandhealth.com

Zajistíte si čerstvý vzduch  
a teplo z místností nebude  

zbytečně dlouho unikat.

Minipočítač sbírající data  
- vyhodnocení v podobě grafu 

mužete sledovat ve Vašem 
počítači

Větrání v kancelářích, školách, úřadech, nemocnicích či domech je velmi důležité, 
nicméně častým větráním přicházíme zvláště v zimním období o teplo, a tím i o peníze.

V nevětrané místnosti dochází ke zvyšování koncentrace oxidu uhličitého, který má 
vliv na únavu a soustředěnost. Zároveň s tím roste i riziko přenosu nejrůznějších 
onemocnění, převážně respiračních. Proto jsme vyvinuli program, který hlídá teplotu, 
hladinu oxidu uhličitého a vlhkost i v několika místnostech najednou.

Jde o uzavřený okruh, kdy jsou data z jednotlivých místností přenášeny z měřáků přes 
WiFi do minipočítače. Pomocí IP adresy lze hodnoty sdílet a také je můžete zpětně vidět 
na grafech.

Překročení nadlimitní hranice CO2 v místnosti je oznámeno zvukovou signalizací. 
Následně můžete větrat, dokud hladina CO2 nebude vyhovující. 
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Proč si pořídit tento program? Snížení spotřeby energie tepla o 1 stupeň Vám ročně ušetří 5 až 10 % z celkové fakturační ceny za energie.

Technické údaje - měřák CO2 Technické údaje - minipočítač


